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Vi har tagit del av denna remiss och och vi har inget att erinra.

Mv
Lars Björkman

Lars Björkman
Head of Media Audit
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Phone: +46 8 507 420 00

lars.bjorkman@kantar.co m
www.kantarsifo.se/mediaaudit
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114 78 Stockholm
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From: registrator <registrator@mprt.se>
Sent: den 16 februari 2021 10:31
Subject: Remiss föreskrifter om mediestöd 2021:2

Remiss föreskrifter om mediestöd 2021:2

Myndigheten för press, radio och tv arbetar med att förändra föreskrifter för mediestöd (MP RTFS
2019:3). Ni bereds tillfälle att yt tra er över förslag till föreskrifter om mediestöd.

Ändringarna är föranledda av att förordning (2020:742) om ändring i mediestödsförordningen
(2018:2053) och förordning (2020:743) om ändring i mediestödsförordning en (2018:2053) har trätt i
kraft. I föro rdningarna finns ändringar i bestämmelser om statsbidrag till juridiska personer som ger
ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd) och en ny stödform kallad redaktionsstöd har införts.

Myndigheten föreslår även vissa för tydliganden mot bakgrund av mediestödsnä mndens praxis kring
bedömningen och tolkningen av kraven för att erhålla stöd. Regeringen har även aviserat ett



bemyndigande för mediestödsnämnden att fatta beslut om stöd för lokal journalistik över maximalt 
tre år och en uppdatering av vissa uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökan föreslås 
därför. I övrigt har föreskrifterna gåtts igenom och delvis strukturerats om i syfte att förtydliga 
regelverket. 
 
Förslaget till nya föreskrifter för mediestöd, upphävande av de tidigare föreskrifterna för mediestöd 
och konsekvensanalys bifogas. Om ni önskar yttra er skickar ni era synpunkter till 
registrator@mprt.se senast den 12 mars 2021.  
 
Om ni har frågor är ni välkomna att skicka dem till registrator@mprt.se. Ni kan även ringa Simon 
Rose eller Georg Lagerberg på telefon 08 580 070 00. 
 
Detta dokument har skickats till berörda aktörer enligt bilaga, samt publicerats på myndighetens 
webbplats www.mprt.se.  

Med vänlig hälsning 
Registraturen 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Myndigheten för press, radio och tv 
Telefon växel: 08 580 070 00 
Adress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 
www.mprt.se 
 
The Swedish Press and Broadcasting Authority 
Switchboard: +46 8 580 070 00 
PO Box 33, SE-121 25 Stockholm-Globen 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 
Information om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter 

 
 
 


